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ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
 

Περιεχόμενο: 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι μια εγκάρσια πτυχή του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής των πολιτικών στο σύνολο των διαρθρωτικών ταμείων. Η μελέτη περιγράφει τον βαθμό 
στον οποίο η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ελήφθη υπόψη στα σχέδια των διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2000-2006, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
στο Ταμείο Συνοχής. Επισημαίνονται οι τομείς πολιτικής (και οι φάσεις της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικών) όπου έχει σημειωθεί πρόοδος και οι τομείς πολιτικής (και οι φάσεις της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικών) όπου η πρόοδος συντελείται με αργούς ρυθμούς. Τα βασικά ευρήματα δείχνουν 
ότι καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών 
παρά στα μεταγενέστερα στάδια της εφαρμογής. Γενικά, έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες 
για την έγκαιρη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά την περίοδο 2007-2013, ωστόσο θα μπορούσαν να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να μετατραπούν σε πράξη και αποτελεσματικές δράσεις οι γενικοί και οι ειδικοί 
στόχοι. 
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Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη χρήση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων 

Σύνοψη των κυριότερων σημείων 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι μια προσέγγιση πολιτικής που στόχο έχει την 
ένταξη της πτυχής της ισότητας των φύλων σε κάθε πολιτική και σε κάθε στάδιο των 
διαδικασιών χάραξης πολιτικών, από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση. Βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 
δεν έχουν τους ίδιους πόρους, τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες προτιμήσεις και ότι πολλές δομές, 
συστήματα και πολιτικές δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, αλλά εκλαμβάνουν την εμπειρία 
των ανδρών ως τον κανόνα. 

Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αρχή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου αναφέρονται ρητώς στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων 
ως εγκάρσιες πτυχές του προγραμματισμού και της εφαρμογής πολιτικών. 
 
Η προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί μόνο τυπική απαίτηση, 
αλλά έχει ουσιαστική σημασία δεδομένης της ισχυρής θετικής σχέσης μεταξύ της οικονομικής 
ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων. Ο αιτιώδης αυτός σύνδεσμος κατευθύνεται κατά κύριο 
λόγο από την οικονομική ανάπτυξη προς την ισότητα των φύλων, καθώς το υψηλότερο 
οικονομικό επίπεδο συνήθως συνεπάγεται καλύτερη εκπαίδευση, ενισχυμένη δημοκρατία και 
μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Ωστόσο, υπάρχει και ένας θετικός σύνδεσμος που 
κατευθύνεται από την ενίσχυση της ισότητας των φύλων προς την οικονομική ανάπτυξη: η 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνει το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν, καθώς συμμετέχουν στο παραγωγικό σύστημα περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι. Η 
ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη μελλοντική ανάπτυξη χάρη στον αντίκτυπό 
της στην ανατροφή των παιδιών.  

Συνεπώς, υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου υπάρχουν επιχειρήματα που 
σχετίζονται τόσο με την ισότητα όσο και με την αποδοτικότητα. Οι διακρίσεις και ο 
διαχωρισμός πλήττουν την αποδοτικότητα. Τα οφέλη για την (τοπική) οικονομία από την 
εξάλειψη των διακρίσεων απορρέουν από την καλύτερη χρήση των πόρων που μπορούν να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της (τοπικής) οικονομίας. Όταν ο οικονομικός ρόλος των 
ατόμων καθορίζεται από το φύλο τους και όχι από την αξία ή την ικανότητά τους, πλήττεται η 
αποδοτικότητα, αφού δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δεξιότητες μιας ομάδας (των γυναικών). Οι 
πολιτικές για τον περιορισμό του διαχωρισμού βάσει του φύλου στην κοινωνία και στην 
οικονομία θα μπορούσαν, επίσης, να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με 
πολλαπλές δεξιότητες και στη βελτίωση των μοντέλων οργάνωσης της εργασίας. Η αυξημένη 
και σε ισότιμη βάση συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία μπορεί, εξάλλου, να βελτιώσει 
τις οικογενειακές συνθήκες, εάν το κοινό συμφέρον των γυναικών και των παιδιών 
υποστηριχθεί από πολιτικές που προωθούν την ισορροπία μεταξύ του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να περιγράψει τον βαθμό στον οποίο η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου ελήφθη υπόψη στα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2000-2006, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο 
Συνοχής, ώστε να επισημανθούν οι τομείς πολιτικής όπου έχει σημειωθεί πρόοδος και να 
ανακαλυφθούν οι τομείς πολιτικής όπου η πρόοδος συντελείται με αργούς ρυθμούς. Υπό το 
πρίσμα αυτό, αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την ενίσχυση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στον νέο προγραμματισμό των πολιτικών για την περίοδο 2007-2013. 
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Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της αξιολόγησης, από τη σκοπιά της διάστασης του φύλου, 
122 επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) για περιφέρειες του Στόχου 1 και του Στόχου 2 σε 
εννέα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία και Κάτω Χώρες) και διαθέσιμου δευτερεύοντος υλικού –όπως εθνικές και 
πανευρωπαϊκές αξιολογήσεις, καθώς και έγγραφα παρακολούθησης και προγραμματισμού– 
χάρη στο οποίο καθίσταται δυνατή η επέκταση της ανάλυσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
στα αρχικά στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών (ανάλυση πλαισίου, καθορισμός 
της συνολικής στρατηγικής) παρά στα μεταγενέστερα στάδια της εφαρμογής (που 
σχετίζονται με τη συναφή εμπειρογνωμοσύνη, τις οργανώσεις εκπροσώπησης, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση κ.λπ.). Γενικά, η εντύπωση που σχηματίζεται είναι ότι 
καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την 
επιτυχή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά την περίοδο 2000-2006, ιδίως 
αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν έχουμε αποκομίσει ακόμη τα οφέλη. Για τον λόγο αυτόν, θα 
μπορούσαν να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για να μετατραπούν οι γενικοί 
και ειδικοί στόχοι σε πρακτικές και αποτελεσματικές δράσεις.  

Τα βασικά ευρήματα δείχνουν, επίσης, ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς βαθμούς 
ευαισθησίας ως προς τη διάσταση του φύλου και ότι η δράση πολιτικής (σε σχέση με την 
ισότητα των φύλων) καθορίζεται μέσω διαφοροποιημένων προσεγγίσεων. Οι σκανδιναβικές και 
αγγλοσαξονικές χώρες βρίσκονται συνήθως σε πιο προηγμένο στάδιο όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαδικασία χάραξης πολιτικών, ενώ οι χώρες της 
ηπειρωτικής και της νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ειδικά 
μέτρα για την ισότητα των φύλων, ακόμη και αν δηλώνουν ότι εφαρμόζουν διπλή προσέγγιση. 
Έχουν αναπτυχθεί ορισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία και μεθοδολογίες καθ’ όλο τον 
κύκλο χάραξης πολιτικών, αλλά η χρήση και η διάδοσή τους περιορίζονται από το χαμηλότερο 
βαθμό συνειδητοποίησης της σημασίας της ισότητας των φύλων για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη από μέρους των (τοπικών) υπεύθυνων χάραξης πολιτικών και των διοικήσεων. 

Βάσει των ειδικών ευρημάτων της ανάλυσης, που αφορούν τις διάφορες φάσεις του 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων για το 2000-2006, σκιαγραφείται η ακόλουθη 
κατάσταση. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ανάλυση πλαισίου του προγραμματισμού 
των διαρθρωτικών ταμείων. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ) 
λαμβάνουν ευρέως υπόψη τη διάσταση του φύλου στην ανάλυση πλαισίου, μέσω της 
κατάλληλης χρήσης θεμάτων και δεικτών που αφορούν ειδικά τη διάσταση του φύλου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη δομή και στη δυναμική της αγοράς εργασίας. Λιγότερο θεμελιωμένη 
είναι η ικανότητα των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών να συμπεριλάβουν πτυχές συναφείς 
με τη διάσταση του φύλου σε ζητήματα μη συνδεόμενα «άμεσα» με τις γυναίκες (όπως οι 
υποδομές των μεταφορών και οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη φροντίδα παιδιών ή 
ηλικιωμένων) στα οποία συμμετέχουν ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.  

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον καθορισμό και στον σχεδιασμό 
στρατηγικών. Η τυπική δέσμευση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι 
παρούσα σε όλα τα ΕΠ, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται συγκεκριμένη 
στρατηγική ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εμφανίζεται συχνά σε 
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γενικούς στόχους για την ισότητα των ευκαιριών, και πάλι βρίσκοντας στην αγορά 
εργασίας (και εν μέρει στην οικοδόμηση κοινοτήτων) το πλέον πρόσφορο έδαφος για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και της περιαγωγής σε μειονεκτική θέση λόγω φύλου. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε συγκεκριμένους στόχους και στον 
σχεδιασμό μέτρων. Ο σχεδιασμός των ειδικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού δείχνει με ακόμα σαφέστερο τρόπο τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
του «ζητήματος της ισότητας των φύλων» στις χώρες της ΕΕ. Αφενός, υπάρχει η 
προσέγγιση της αρχής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (αγγλοσαξονικές και 
βόρειες χώρες), και αφετέρου η διπλή προσέγγιση που συνδυάζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου με θετικές δράσεις (χώρες της ηπειρωτικής και νότιας Ευρώπης).  

Όσον αφορά τους τομείς παρέμβασης όπου έχει ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου, η 
επιχείρηση και η καινοτομία, οι ευκαιρίες στρατηγικής ανάπτυξης, οι αειφόρες τοπικές 
κοινότητες και η ανάπτυξη της υπαίθρου φαίνεται πως είναι οι τομείς εκείνοι όπου τα 
προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή των 
υπεύθυνων χάραξης πολιτικών. Όσον αφορά τις θετικές δράσεις, οι τομείς παρέμβασης 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στις πολιτικές για την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κατανομή των πόρων. Η αξιολόγηση της 
κατανομής των πόρων στα διαρθρωτικά ταμεία είναι μια πτυχή που δύσκολα μπορεί να 
εξεταστεί από τη σκοπιά της ενσωμάτωσης, καθώς σπάνια διατίθενται ειδικά κονδύλια για 
αυτήν (αντιθέτως, είναι συχνότερη η διάθεση ειδικών κονδυλίων για θετικές δράσεις). Η 
ανάπτυξη ειδικών εργαλείων –όπως η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού– προς χρήση κατά τον προγραμματισμό των διαρθρωτικών 
ταμείων θα μπορούσε να επεκταθεί και να υποστηριχθεί ως κοινό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση του ύψους των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου εντός των προγραμμάτων. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και (προβλεπόμενες) διαδικασίες για την 
επιλογή έργων. Τα σχετιζόμενα με τη διάσταση του φύλου κριτήρια επιλογής που 
αναφέρονται στα ΕΠ δείχνουν ότι, σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα διαρθρωτικά ταμεία είναι 
λιγότερο προσανατολισμένα προς τη διάσταση του φύλου. Πράγματι, όλα τα ΕΠ 
προβλέπουν κριτήρια σχετιζόμενα με την ισότητα των φύλων για την επιλογή των έργων 
(π.χ. κριτήρια εισόδου, πρόσθετοι βαθμοί, συνεκτικότητα με διατομεακά θέματα, ρητοί 
στόχοι σχετικά με τις γυναίκες κ.λπ.), όμως το επιχειρησιακό τους περιεχόμενο είναι συχνά 
ισχνό και κατά προσέγγιση: πρέπει να διαμορφωθούν περισσότερα ειδικά και 
προσαρμοσμένα κριτήρια. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
προγράμματος. Στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης, τα ΕΠ φαίνεται πως 
καταβάλλουν ικανοποιητική προσπάθεια για τον καθορισμό δεικτών σχετιζόμενων με 
διάσταση του φύλου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων, 
αν και η προσπάθεια αυτή συχνά περιορίζεται στην εξέταση δεδομένων αναλελυμένων 
κατά φύλο. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να εξετάζεται επαρκώς η ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
των προγραμμάτων από τη σκοπιά της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (μαζί με τις 
συναφείς μεθοδολογίες και εργαλεία). Εν προκειμένω, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η 
διαθεσιμότητα αναλυτικών δεδομένων κατά φύλο και συστημάτων παρακολούθησης που 
θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου.  

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και διαχειριστικές αρχές. Γενικά, οι 
διαχειριστικές αρχές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συμμετοχής φορέων 
που είναι υπεύθυνοι, σε διαφορετικά επίπεδα, για την ισότητα των ευκαιριών, καθώς και 
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εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων. Η συμμετοχή αυτή έχει ακόμη τυπικό 
χαρακτήρα και συχνά περιορίζεται σε συμβουλευτικούς ρόλους. 

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις δείχνουν ότι σημειώθηκαν ουσιαστικές βελτιώσεις κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 αλλά καταδεικνύουν επίσης ότι η ένταξη πολιτικών 
ενσωμάτωσης στα διαρθρωτικά ταμεία θα έπρεπε να βελτιστοποιηθεί και να ενισχυθεί ενόψει 
της περιόδου 2007-2013. 

Ο βασικός κίνδυνος είναι ότι όλα τα στοιχεία και τα ζητήματα που συνδέονται κατά κάποιον 
τρόπο με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα μπορούσαν να εκλαμβάνονται ως απλή 
τυπική υποχρέωση που πρέπει να τηρείται και όχι ως σημαντικό εργαλείο για την ενδυνάμωση 
και την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της (τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών).  

Μια άλλη ανησυχία (η οποία επιβεβαιώνεται και από τις λιγοστές αναφορές που γίνονται στην 
ισότητα των φύλων μέσα στους κανονισμούς του ΕΤΠΑ) είναι ότι η διάσταση του φύλου θα 
λαμβάνεται υπόψη μόνο σε σχέση με δράσεις που αφορούν τους ανθρώπους και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο (όπως εκείνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και όχι 
σε σχέση με όλες τις δράσεις τις οποίες προορίζονται να στηρίξουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Το 
στοιχείο αυτό θα μπορούσε πραγματικά να περιορίσει την ισχύ της έννοιας της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικών, συμβάλλοντας στην απομόνωσή της και εμποδίζοντάς την, κατά τον τρόπο αυτόν, 
να παραγάγει ουσιαστικά αποτελέσματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων. 

Στόχος πρέπει να είναι ο σχεδιασμός μιας αναπτυξιακής διαδικασίας ικανής να εξαλείψει την 
ουδετερότητα ως προς τη διάσταση του φύλου κατά τον καθορισμό των παρεμβάσεων, 
παρέχοντας μια στρατηγική που θα επικεντρώνεται στο σύστημα και όχι μόνο στα άτομα. 
Ενδεχομένως, μαζί με την οριζόντια ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών, εξακολουθεί να 
υπάρχει ανάγκη για ειδικά μέτρα που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των γυναικών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ιδιαίτερες συνθήκες ανισότητας και στην 
κατάλληλη ενοποίηση των παρεμβάσεων που εστιάζονται στους ανθρώπους με τις παρεμβάσεις 
που εστιάζονται στις υποδομές, ώστε να επιτευχθούν ισχυρά και δραστικά αποτελέσματα. 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μια συγκεκριμένη πολιτική στάση, μαζί με μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση της σημασίας της ισότητας των φύλων για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής και διοικητικής νοοτροπίας και μαζί με τη βελτίωση 
αφενός της ικανότητας πρακτικής αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, αφετέρου της 
συμμετοχής των τοπικών φορέων. Η μεγαλύτερη επικέντρωση στη σχέση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης θα μπορούσε να αποτελέσει το 
σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση του σχεδιασμού στρατηγικών όπου οι γυναίκες είναι 
απλώς «παθητικές» αποδέκτριες της παρέμβασης. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υπάρχουν δύο βασικά σημεία εστίασης. 

Αφενός, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν ορισμένες δυσκολίες που χαρακτήρισαν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τον προγραμματισμό για την περίοδο 2000-2006, 
όπως η ακόμα ριζωμένη σύγχυση ως προς την ακριβή σημασία της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, η οποία πάρα πολύ συχνά ερμηνεύεται ως απλή προώθηση θετικών 
δράσεων, η έλλειψη επαρκών μέσων και αποκλειστικών πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και η 
επιχειρησιακή δυσκολία να εφαρμοστεί στην πράξη η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις αναπτυξιακές πολιτικές που δεν απευθύνονται άμεσα στα άτομα. 
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Αφετέρου, τα συμπεράσματα που έχουν αντληθεί από την περίοδο προγραμματισμού 
2000-2006 και οι συστάσεις για περαιτέρω στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
αναδεικνύουν ως προτεραιότητες τις ακόλουθες πτυχές: 

• Οικοδόμηση μιας διακυβέρνησης που θα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες. Η αποτελεσματική 
«διακυβέρνηση ισότητας» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστούν οι στόχοι της 
ισότητας των ευκαιριών αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της οικονομικής μεγέθυνσης και 
της ανάπτυξης. 

• Βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής. Κατάλληλες διαδικασίες για την 
εσωτερίκευση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα κριτήρια επιλογής· μέθοδοι 
εφαρμογής και συστήματα δεικτών· ομάδες τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων έργων· 
ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών στο επίπεδο των 
διαχειριστικών αρχών των προγραμμάτων/έργων, καθώς αυτές διασφαλίζουν την ποιότητα 
των αποτελεσμάτων των συνολικών προγραμμάτων. 

• Βελτίωση των εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αποτελεί καίριας σημασίας 
προτεραιότητα ο καθορισμός και η διάδοση κατευθυντήριων γραμμών, κριτηρίων, μεθόδων 
και τεχνικών, σε ευρωπαϊκό και εθνικό/τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αναπτυχθούν 
περαιτέρω τα εργαλεία και οι δείκτες που έχουν εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2000-2006. 

• Στήριξη της θεσμικής κατάρτισης μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών ως βασικό εργαλείο για την επιτυχή προώθηση της θεσμικής κατάρτισης μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών, με ειδική αναφορά στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή 
έργων όπου ενσωματώνεται η διάσταση της ισότητας των φύλων. 

• Βελτίωση των στρατηγικών επικοινωνίας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των 
βασικών παραγόντων και για την επισήμανση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
ισότητα των φύλων και τα επιτεύγματα των προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του 
κοινωνικοοικονομικού ρόλου των γυναικών. 
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